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MERKNADSSKJEMA - FORSLAGSSTILLERS KOMMENTARER TIL MERKNADER OG UTTALELSER  
– Offentlig ettersyn 

 
Plannavn Detaljregulering for gbnr. 97/97 m.fl. - Nebbenes 

nordgående 
Plan ID 023731100 
Saksnummer 2018 
Utarbeidet av Linje Arkitektur AS 
Datert/Revidert 13.05.19 / EDM 

  
Avsender Hovedpunkt i merknad / uttalelse  Kommentar Endringer 

Kart Bestemmelser 

Eidsvoll Arkitekten v. 
Erik Ruud  

Gjør oppmerksom på konkrete forhold ved 
overvannshåndtering og VA-planen. VA-
løsninger vurderes for hele området og kan 
gjøre at deler av VA-rammeplanen må 
endres ved detaljprosjektering. Ved 
opparbeidelse av 97/116 vil det bli anlagt en 
grøft med fordrøyning mot bekkeløpet. 
 
Ber om at en spesifisert intern veg utvides til 
en bredde på 6,5 m. Parkering for 
tungtrafikk og neste parallelle veg flyttes 0,5 
m mot øst. 
 
 

Forslagstiller:   
Merknad 1: Det vil bli tatt kontakt med Nebbenes 
når detaljprosjektering av VA-anlegg for 
McDonald’s igangsettes. 
Merknad 2: Vegene ble regulert med 6 m bredde i 
tråd med dialog med Nebbenes. Utvidelsen av 
vegen til 6,5 m bredde vil ikke få konsekvenser for 
resten av planforslaget og vil gi noe økt fleksibilitet 
til veisystemet så det tas inn i planforslaget. 
Reguleringsplanens avgrensning må utvides med 
0,5 m mot øst for å innarbeide endringen. Det er 
varslet utvidelse av planområdet til grunneier 
Nebbenes, og det er ingen ytterligere merknader. 
Plankart og planbeskrivelse er oppdatert med 
veibredde 6,5 meter. 
 
Administrasjonen:  
Tilslutter seg forslagstillers kommentar. Utvidelsen 
er varslet og gjennomført. 
 

Utvidelse av 
veg fra 6 m til 
6,5 m. 
Tilsvarende 
utvidelse av 
plangrensen 
med 0,5 m. 

 



ID: 7812-1 

MAL skjema merknader OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 

 
Prosess Plan / Reguleringsplan / Andregangsbehandling 

Godkjent dato 16.06.2017 (Pettersen, Sissel) 

Endret dato 16.06.2017 (Pettersen, Sissel) 
 

Dokumentkategori  

Siste revisjon  

Neste revisjonsdato  
  

11.04.2018 10:59:54  2/2 

Dette dokumentet er ikke godkjent i utskrevet format med mindre det kommer fram særskilt i prosedyren. Godkjent versjon er kun tilgjengelig i elektronisk kvalitetssystem. 

Statens Vegsevesen Ingen merknader    

Akershus 
fylkeskommune 

Ingen merknader    

Fylkesmannen i Oslo og 
Viken 

Ingen merknader    

 

 


